BR‑7000‑CLI‑UHF

INSTALAÇÃO DO APARELHO
1. No receptor conecte as duas antenas (pág. 3 item1) nos conectores BNC (pág. 3 item 8),
e as posicione na vertical.

2. Conecte o cabo do adaptador CA/CC que acompanha o kit do produto (pág. 3 item 2) e ligue
a fonte na tomada de energia elétrica.

3. Conecte o cabo de áudio na saída balanceada XLR (pág. 3 item 4) ou desbalanceada
P10 (pág.3 item 3) e ligue na entrada de áudio de sua mesa ou ampliﬁcador.

4. Pressione o botão liga/desliga para acionar o receptor (pág. 3 item 5).

5.

6. Para as demais conﬁgurações do aparelho ver páginas 5 e 6.

Especiﬁcações Técnicas
Receptor TRUE DIVERSITY
Frequências de trabalho:
A‑UHF 614,10 a 676,12 MHZ
B‑UHF 634,26 a 697,12 MHz

Estabilidade 10PPM
Sensibilidade: 1.6uV @ sinad =12dB
Max. desvio de frequência: 50Hz
Relação sinal/ruído: >105dB
Rejeição de imagem: 85dB típico
Rejeição de espúrios: 75dB típico
Resposta de frequência: 40Hz a 16kHz
Alimentação: DC, 0.5A, 14V DC

Lista de componentes do Kit

1 Receptor

1 Body Pack

Referente ao alcance deste sistema:

Este sistema foi projetado para ter um alcance de ate 50 metros em área livre totalmente aberta, em condições de
temperatura e pressão padrão (condições de laboratório).

O alcance de um microfone sem ﬁo esta sujeito a algumas variáveis tais como:

Condição topográﬁca do local, temperatura ambiente, pressão atmosférica, umidade relativa do ar, material da
construção do local de operação (ex: madeira, ferro, concreto etc.), inclusive quantidade de pessoas no local.
Em função destas variáveis o alcance poderá ser de 10 a 50 metros.

Caso você queira fazer algum comentário a respeito deste sistema, por favor, faça‑o através do nosso email:
comentarios@tsi.ind.br

1 Headset

1 Microfone

2 (duas) Antenas
1 Cabo P‑10
1 Case

1 Fonte de alimentação: bivolt 1 10/220V AC, 14 VDC

4

1 Manual de instrução

Microfone multicanal SC ‑8
Especiﬁcaçoes técnicas:
Potência de saída: 30mV
Frequências de trabalho:
A‑UHF 614,10 a 676,12 MHZ
B‑UHF 634,26 a 697,12 MHZ
Emissão de espúrios: <40dB (with carrier)
Alimentação: pilhas alcalinas (recomendável)
AA 1.5Vx2
Padrão polar: Super cardioide
Cápsula: Dinâmica

(Transmissor) Body Pack BP‑DIGITAL
Especificações técnicas
Modulação em FM.
Ocilador Sintetizado PLL.
Frequência de Trabalho:
UHF 614,10 a 697,12 Mhz
Estabilidade de Frequência:
+‑ 0,005% (‑10 0C ‑50 0C).
Alimentação: 3 VDC 2 Pilhas AA.

Características sujeitas a alterações sem prévio aviso.

Parabéns por você escolher um produto da
Tecnisystem Industrial do Brasil Ltda.
Antes de operar este sistema leia este manual com atenção para
obter o melhor desempenho, obrigado.

Receptor modelo BR‑7000‑UHF

Body Pack BP‑DIGITAL

BR‑7000‑UHF É um sistema duplo de microfones sem ﬁo com processo de recepção duo‑4 diversity (2x
true diversity). O sistema conta com 4 receptores, que recebem todos os sinais e eletrônicamente, os

Transmissor de cinta de alta performance 300 canais, para ser utilizado juntamente com o receptor

BR‑7000‑ UHF resultando em uma dupla de audio com som profissional, sendo construído com dois
rangers de frequência e alimentado por duas pilhas AA 1,5 V.

Sendo assim o sistema duo 4 diversity processa o melhor sinal recebido e na fase correta, desta forma
possui uma recepção continua sem delay e sem espúrios, resultando em um sistema conﬁável a nível
broadcast .
O BR‑7000 é produzido e certiﬁcado através de um dos melhores laborátorios do Brasil e homologado pela
Anatel, dispondo de 300 canais e operando na frequência de UHF 612 a 676 MHz.

Transferindo a informação de frequência do receptor para o Bodypack.
Coloque o Body Pack com o display (pág.2 fig.1) em paralelo com o receptor alinhado na frente do

Nome das peças e funções

transmissor de infravermelho (pág. 2 fig. 1), no receptor pressione o botão SET (pág.2 fig. 1 item 1)

1 ‑ Antenas.
2 ‑ Conector de entrada da fonte CA/CC.
3 ‑ Conector de saída de áudio mix P10.
4 ‑ Conector de saída de áudio balanceado XLR.
5
6 ‑ Botão Up/Down.
7 ‑ Display de LCD.
8 ‑ Conectores BNC de antena.
9 ‑ Botão de Setup
10 ‑ Sensor de sincronização
‑ Botão de volume
12 ‑ Fixador de frequência

rapidamente, automaticamente a frequência indicada no receptor será transferida para o Body Pack.

(Exemplo abaixo fig.1) observe no display do receptor que aparecerá um segmento de flechas indicando

o início da operação. (Exemplo na pág.5 fig. 2 item 1 no manual do 7000) caso queira por segurança fixar
a frequência vire a chave na parte traseira do receptor para cadeado fechado

Transferência de frequência

1
1

Body Pack BP‑DIGITAL
1 Entrada de microfone
2 Chave liga/desliga
3 Antena
4 IR (infravermelho)
5 Display digital
6 Compartimento de pilhas
AA x2
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2

3

2
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3 ‑ Display indicador de carga da bateria, canal em
operação e frequência de trabalho
4 ‑ Receptor de infravermelho.

5

5 ‑ Chave liga‑desliga.

6

6 ‑ Compartimento de pilhas (interno).

7 ‑ Tampa das pilhas

8 ‑ Banda e frequência de trabalho.
9 ‑ Ajuste de potência.

